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Ref. af baneudvalgsmøde d.28.8.17, klubhuset. 

Tilstede: Brian Harder, Nick Bosholdt, Jan Birger Nielsen, Torben Svendsen (ref) 

Dagsorden jvfr. udsendte: 

1) Ref. af baneudvalgsmødet 15.6.17 godkendt. 

2) Ris og ros, som udsendte. 

3) Søen på hul 5 : NB har været i dialog med kommunen, som ser positivt på udvidelsen af søarealet. 

Kommunens repræsentant åbnede mulighed for at kommunen påtager sig udgravning. Befæstigelsen af 

kanten med sten ser ok, erstatter den nuværende træpalisade. Karperne skal fjernes, iflg. kommunen, da 

disse ikke hører naturligt til i området. 

4) Beplantning ved hul 16 mod Hørhusene : NB fremlagde skitse  og  finder priser til en lav afskærmning 

mod vejen. 

5) 5 års planen 2018-23: Der var enighed om, at planen skal tage sit udgangspunkt i visionen om en bane 

med eremitage præg i det kuperede landskab med parkelementer og åbne stræk (Jvfr. DGU konsulent 

rapporten) Baneanlæget skal være interessant og udfordrende for alle handicapkategorier, og samtidig skal 

anlægget byde på smukke rumlige oplevelser af banearkitekturen . Tiltagene i planperioden skal forholde 

sig til visionen. Der drøftedes derfor en række elementer som planen skal indeholde. Tiltagene 

budgetlægges hver for sig. 

Af elementer kan nævnes: 

a) Banen opdeles i et antal træzoner, der vurderes hver for sig i relation til spillet og arkitektur. Herefter 

skal der tages stilling til yderligere beplantning, beskæringer og fældninger. Der skal tages højde for 

kommunens stillingtagen. 

b) Nyt teested ved 18 hul, 53 banen. Måtte erstattes med rigtigt teested. Vinterprojekt 17/18, max.50 tkr. 

c) Oversigt over yderligere nødvendige dræninger. 

d) Renovering af gamle greens på hul 3 og 8. Hul 3 afventer endelig afgørelse om par 3 banens fremtid. 

e) Renovering af resterende bunkers. 

f) Evt. ny puttinggreen ved klubhus. Nuværende er svært belastet og der bør ses på en samlet løsning for 

indspilsområdet og evt. ny puttinggreen. Inspiration kan måske findes i det gamle arkitektforslag til samlet 

løsning. 

g)Topdressing af fairways, projektet bør fortsættes, men sammensætningen af det udlagte materiale samt 

græstyper skal ændres over tid. Formålet er ud over tæthed også at skabe bedre bæreevne i fairways. 



6) Vinterbanen, NB fremlagde tegning (16.7.17) Princippet er , at den fremtidige trafik i vintersæsonen går 

på tværs af sommerbanen, således at sliddet bliver mindsket på sommerbanen. Eks.vis har der p.t været 

mange problemer med væksten i foråret på hul 1 og 2. Endelig udformning afventer. 

7) Rating og hcp.nøgler : Der var enighed om at konsultere DGU om et retvisende billede af datagrundlaget 

for ny hcp.nøgle. JBN spørger herom, og endeligt forslag udarbejdes. 

8) Bænke, m.v. : NB fremlagde forslag fra Schrøders Metal A/S om nye bænke, evt. skraldespande. Der var 

enighed om, at forslaget ser flot, stilrent og funktionelt ud.  Bænkene bør sikres med jordspyd.  NB spørger 

om et tilbud. 

9) Dollarspot : Angrebet på vore green og greensområder er alvorligt. NB forsøger forskellige løsninger og 

der er mange bud herpå i fagkredse. Der kan ikke effektivt sprøjtes mod svampeangrebet med lovlige 

midler. Der vil fortsat være områder med gangforbud for at hindre spredning. 

10) Evt.  Der var enighed om, at træerne tæt på 58 teestederne på hul 8 og 9 bør beskæres snarligt. 

Grenene er vokset ind i spillefeltet begge steder og blokerer for brug af hele teestedet. NB sørger herfor. 

Endv. konsulterer NB kommunen om mulighederne for fældning af poppeltræet nærmest fairway hul 9 i 

poppelrækken højre side langs renden. Træet blokerer nu for brug af højre siden af fairway ved slag mod 

green, hvilket ikke er i overensstemmelse med ideen for spil af hullet. 

Baneudvalget fastlægger ved hver sæsonstart tidspunktet for ophør af boldoplæg på baneanlægget. 

Info om overdækning af udslagssteder på drivingrange. 

11) Næste baneudvalgsmøde: Tirsdag d.21.11.17, kl. 17.00 


